แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕63

"ยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริ ต"

องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
การทุจริตเป็ น ปั ญหาใหญ่ของสั งคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและฉุดรั้งความเจริญ ก้า วหน้า
ในการพั ฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน ได้ท วีความรุนแรงขึ้น
อย่ างต่อเนื่ อง ทาให้ เกิดความเสี ย หายในวงกว้าง โดยส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสั งคม และ
การเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่ างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ที่ห น่ วยงานในภาครัฐซึ่งเป็ น หน่ วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถ
แข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเท่าเทียมที่ต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒ นาคนควบคู่กันไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจ ริ ต รั บ ผิ ดชอบ มีวินั ย ตลอดจนค่านิยมอื่น ๆที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีชีวิตที่มีความหมายและคุณ ค่ า
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนด มาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานแอละส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จึงได้จัดทาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี
งบประมาณ ๒๕63 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสั มฤทธิ์ตาม วิสั ย ทัศน์ ที่กาหนดไว้ และถือเป็ นการปฏิ บัติ ตามคาสั่ งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติอีกทางหนึ่งด้วย
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

สารบัญ
คานา

ก

สารบัญเนื้อหา

ข

มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
-หลักการเหตุผล
-วิสัยทัศน์
-พันธกิจ

๑

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
-ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
-ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
-ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
-ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพพนักงานของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

๒

ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ประจาปี งบประมาณ 2563

๕

๑
๑
๑

๒
2
3
๔

๑
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลักการเหตุผล
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายสาคัญของรัฐบาล
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จึงได้จัดทา
มาตรการแนวทางการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ ภาครั ฐ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด และเพื่อให้ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
อี ป าด ใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั้ งนี้ ได้ มุ่ งเน้ น ให้ ก าร
ด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอี ป าดเป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม
จริ ย ธรรม ความคุ้ ม ค่ า เปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสาร ปรั บ ปรุ ง ระบบการปฏิ บั ติ ง านให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใส
มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสั งคม
ให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของพนักงานของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254๖
วิสัยทัศน์
“องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ยึดหลักธรรมาภิบาล บูรณาการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต”
พันธกิจ ( Mission )
1. เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยม ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาดยึดหลักธรรมาภิบาล
2. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. สร้างกลไกและพัฒ นาระบบการตรวจสอบ ถ่วงดุลการใช้อานาจของพนักงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาดให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริม สนั บ สนุ นการจัดการองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

๒
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยม ให้ทุกส่วนราชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ ทุกหน่วยงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลอีปาด
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ ทุกหน่ ว ยงานมีวินั ย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญ หา การพัฒ นา
ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร พนักงานและประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ประยุกต์การนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุกส่วน
ราชการ
2. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล
2.1 ส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
2.2 ส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
2.3 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอีปาดให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เสริมสร้างและพัฒ นา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดกับองค์กรทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาดกับองค์กรทุกภาคส่วน

๓
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อดาเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด จากทุกหน่วยงาน เพื่อ นาไป
ประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และ
เป็นอิสระในการทาหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ
1.4 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ระบบอิ น เทอร์เน็ ตเพื่ อ ท าการเผยแพร่ ประชาสั ม พั น ธ์ในการ
ป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตในองค์การบริห ารส่ วนตาบลอีปาด โดยให้ มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างกัน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
2.1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภ าคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
2.2 สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น
2.3 ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.4 กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.5 ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
กับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาข้อบัญญัติ
ข้ อ บั ง คั บ ที่ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การทุ จ ริ ต หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ให้ มี
ประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ
1.1 ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลอี ป าดที่ มี พั น ธกิ จ ด้ านการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากาลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ
1.2 ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด สร้างระบบการตรวจสอบการบริหาร
ราชการ โดยกาหนดให้แยกอานาจการบริหารงานออกจากอานาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือ
ยับยั้งอีกอานาจหนึ่งได้
1.3 สนั บ สนุ น ให้ มีการตรวจสอบและถ่ วงดุล การใช้อานาจระหว่างหน่ วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลอีปาดด้วยกันเอง

๔
1.4 ให้ หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อานาจในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม
2. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2.1 วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาดกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาศักยภาพพนักงาน ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
วัตถุประสงค์
มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถพนักงานของรัฐในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้ เป็นระบบอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน
มาตรการ/แนวทางดาเนินงาน
1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถพนักงานของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1.1 กาหนดให้พนักงานของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปราม
การทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ

๕
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานและการ
ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒.ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติ
งานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

โครงการ/กิจกรรม
๑.จัดทาคู่มือให้ความรู้ความเข้าใจการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอีปาด

ปีงบประมาณ
ปี 2563
-

หมายเหตุ

ไม่ใช้
งบประมาณ
๒.1 จัดทาประกาศประมวลจริยธรรมแก่
บุคลากรทั้งฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง
๒.2 จัดทาคู่มือ-จริยธรรม ข้อบังคับและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องประจาตัวบุคลากร
ทุกคน

-

๖
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
1.บูรณาการระหว่าง ๑.๑ โครงการ อบต. เคลื่อนที่
หน่วยงานในการ
๑.๒ จัดทาตู้ ปณ และ เว็ปไซต์ แจ้ง
ป้องกันและแก้ไข
เหตุทุจริต
ปัญหาการทุจริต
๑.๓ จัดทาตู้รับฟังความคิดเห็นและ
ประพฤติมิชอบ
แจ้งเหตุทุจริต ตามหมู่บ้าน
๔.จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และ
ศูนย์ดารงธรรม
๒.ส่งเสริมการมีส่วน ๒.1 แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็น
ร่วมของประชาชน คณะกรรมการในการดาเนินงานต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อีปาด

ปีงบประมาณ
ปี 2563
10,๐๐๐
-

หมายเหตุ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๗
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
มาตรการ/แนวทาง
ดาเนินการ
1.จัดทาระบบ
ตรวจสอบ ควบคุม
และถ่วงดุลให้
เหมาะสม

๒.สร้างกลไกความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับ
ภาคเอกชน

โครงการ/กิจกรรม
๑.๑ มีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
การควบคุมภายใน
๑.2 จัดทากิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร ราคากลาง ทางประกาศ
และเว็ปไซต์
๑.3 จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายเงิน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ
1.4 จัดทาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
1.5 จัดทาแผนการจัดหาพัสดุ
๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ปีงบประมาณ
ปี 2563
-

หมายเหตุ

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

๘
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพพนักงานของรัฐ ในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
มาตรการ/แนวทาง
โครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการ
1.พัฒนาสมรรถนะ ๑.๑ จัดส่งพนักงานของ อบต.เข้าอบรม
และขีด
หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการ
ความสามารถ
ทุจริต
พนักงานในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ปีงบประมาณ
ปี 2563
16๐,๐๐๐

หมายเหตุ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ที่ 406/๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาดและคณะกรรมการประเมินติดตาม
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕63
*********************************
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัด
กั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กาหนดให้มีการ
บริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เป็นนโยบายสาคัญของรัฐบาล
เพื่อให้การกาหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแนวทางการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ประธานกรรมการ
๒. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
กรรมการ
๖. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
ให้ ผู้ ที่ ได้รั บ การแต่งตั้งมีห น้ าที่ พิจารณา กลั่ นกรอง ศึกษาข้อมู ล นามากาหนดเป็น แนวทางการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ ๒๕63 ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อไป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปี ๒๕63
ขององค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด ประกอบด้วย
๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลอีปาด
รองประธานกรรมการ
3. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. นายช่างโยธา
กรรมการ
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
/ให้คณะกรรมการ...

-2–
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการดาเนินการติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจาปี ๒๕63 และรายงานผลการติดตามและประเมินต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด
ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕62

(นายอดิศักดิ์ จันทรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอีปาด

